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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. understreger, at søjle 2 sigter efter 
at tackle de resterende BEPS-udfordringer, 
navnlig ved at sikre, at store multinationale 
selskaber, herunder de digitaliserede, 
betaler en minimumsselskabsskat, uanset 
hvor de befinder sig; mener, at et effektivt 
minimumsniveau bør fastsættes på et 
rimeligt og tilstrækkeligt niveau med 
henblik på at modvirke overførsel af 
overskud og forhindre skadelig 
skattekonkurrence;

16. understreger, at søjle 2 sigter efter 
at tackle de resterende BEPS-udfordringer, 
navnlig ved at sikre, at store multinationale 
selskaber, herunder de digitaliserede, 
betaler en minimumsselskabsskat, uanset 
hvor de befinder sig; glæder sig over det 
nye momentum i forhandlingerne om 
G20/OECD's inklusive ramme, der blev 
skabt af den amerikanske regerings nylige 
forslag om et "stærkt incitament for 
nationer til at tilslutte sig en global aftale, 
der gennemfører minimumsskatteregler 
på verdensplan"; bemærker, at sådanne 
forslag omfatter en forhøjelse af 
minimumsskatten på "Global Intangible 
Low-Taxed Income (GILTI)" til 21 % og 
en SHIELD-sats (Stopping Harmful 
Inversion and Ending Low-tax 
Developments), som ville svare til GILTI-
satsen, hvis der ikke indgås en global 
aftale om søjle II1; mener, at et effektivt 
minimumsniveau bør fastsættes på et 
rimeligt og tilstrækkeligt niveau med 
henblik på at modvirke overførsel af 
overskud og forhindre skadelig 
skattekonkurrence;

_____________________
1 The Made In America Tax Plan, 2021, 
US Department of the Treasury, s. 12.
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23. opfordrer Kommissionen og Rådet 
til at intensivere dialogen med den nye 
amerikanske regering om digital 
skattepolitik med henblik på at finde frem 
til en fælles tilgang inden for rammerne af 
forhandlingerne i G20/OECD's inklusive 
ramme inden juni 2021; glæder sig over 
den nylige erklæring fra den nye 
amerikanske regering, om at den igen vil 
deltage aktivt i OECD-forhandlinger med 
henblik på at nå frem til en aftale og gå 
bort fra "safe harbour"-konceptet; 
opfordrer medlemsstaterne til at modsætte 
sig den "safe harbour"-klausul, som 
risikerer at underminere 
reformbestræbelserne i alvorlig grad; 
opfordrer Kommissionen til at forfølge et 
af sine egne forslag om håndtering af 
udfordringerne ved en digitaliseret 
økonomi, hvis en "safe harbour"-klausul 
inkluderes i reformens søjle 1; minder i den 
henseende om Kommissionens langsigtede 
forslag til en væsentlig digital 
tilstedeværelse;

23. opfordrer Kommissionen og Rådet 
til at intensivere dialogen med den nye 
amerikanske regering om digital 
skattepolitik med henblik på at finde frem 
til en fælles tilgang inden for rammerne af 
forhandlingerne i G20/OECD's inklusive 
ramme inden juni 2021; glæder sig over 
den nylige erklæring fra den nye 
amerikanske regering, om at den igen vil 
deltage aktivt i OECD-forhandlinger med 
henblik på at nå frem til en aftale og gå 
bort fra "safe harbour"-konceptet; 
opfordrer Kommissionen til nøje at 
vurdere konsekvenserne af de nye 
foreslåede tilpasninger, som USA har 
foretaget i søjle I; opfordrer 
medlemsstaterne til at modsætte sig den 
"safe harbour"-klausul, som risikerer at 
underminere reformbestræbelserne i 
alvorlig grad; opfordrer Kommissionen til 
at forfølge et af sine egne forslag om 
håndtering af udfordringerne ved en 
digitaliseret økonomi, hvis en "safe 
harbour"-klausul inkluderes i reformens 
søjle 1; minder i den henseende om 
Kommissionens langsigtede forslag til en 
væsentlig digital tilstedeværelse;
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57. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at indarbejde 
Parlamentets holdning, når den udarbejder 
lovgivningsforslaget om en digital EU-
afgift som en egen indtægt og den 
reviderede afgørelse om egne indtægter, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage 
forslaget i overensstemmelse med 
køreplanen; opfordrer institutionerne til 
hurtigt og konstruktivt at engagere sig i den 
"regelmæssige dialog", der er omhandlet i 
den aftalte køreplan for egne indtægter; 
opfordrer indtrængende Det Europæiske 
Råd til at påtage sig en resolut ledende 
rolle for EU i de verdensomspændende 
bestræbelser på at opnå en mere retfærdig 
beskatning ved at tage hurtige og 
beslutsomme skridt hen imod indførelse af 
en digital afgift som en egen indtægt i løbet 
af 2021;

57. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at indarbejde 
Parlamentets holdning, når den udarbejder 
lovgivningsforslaget om en digital EU-
afgift som en egen indtægt og den 
reviderede afgørelse om egne indtægter, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage 
forslaget i overensstemmelse med 
køreplanen; opfordrer institutionerne til 
hurtigt og konstruktivt at engagere sig i den 
"regelmæssige dialog", der er omhandlet i 
den aftalte køreplan for egne indtægter; 
opfordrer indtrængende Det Europæiske 
Råd til at påtage sig en resolut ledende 
rolle for EU i de verdensomspændende 
bestræbelser på at opnå en mere retfærdig 
beskatning ved at tage hurtige og 
beslutsomme skridt hen imod indførelse af 
en digital afgift som en egen indtægt i løbet 
af 2021; glæder sig i denne forbindelse 
over erklæringen fra medlemmerne af Det 
Europæiske Råd af 25. marts 2021, hvori 
de understreger deres engagement i disse 
bestræbelser;
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